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ABSTRAK 

 

Vidianto Hasudungan. 2013. 8323108317. Analisis Perhitungan Harga Pokok 

Produksi dengan menggunakan metode Variable Cost dalam menentukan 

perencanaan laba pada UKM Kaleng Lukis Lani. Program Studi DIII Akuntansi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 Karya ilmiah ini bertujuan mengetahui tentang perhitungan harga pokok 

produksi dengan menggunakan metode variable cost dalam menentukan 

perencanaan laba pada UKM Kaleng Lukis Lani. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang 

berupa data primer dan data sekunder melalui observasi langsung. 

 Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui harga pokok produksi yang 

digunakan oleh UKM Kaleng Lukis Lani dengan metode yang ada. Serta 

merencanakan laba dengan metode yang lebih menguntungkan. 

 

 

Kata Kunci : Harga Pokok Produksi, Perencanaan Laba, Variable Cost 



ABSTRACT 

 

Vidianto Hasudungan. 2013. 8323108317. Analysis  of Calculation of Production  Badic Price  

by using method of  Variable Cost in decing the  planning  of  profit in  UKM  of Kaleng Lukis 

Lani. Program  of Studi of  DIII Accoubnting. Major  of Acconting  Economics  Faculty , Jakarta 

State University. 

 This  Science Task have  a  purpose in order to  calculate  the  production basic price  by  

using methid  of  variabel cost in deciding  the  plan of  profit  in UKM of  Kaleng Lukis Lani. 

Method  that be used  in this research is  descriptive analysis  by data  collecting  technocal  

which is  primary  and secondary  data  through  direct onservation 

 From    the  result  of  such reseacrh  van be  known the production basic  price that  be 

used  by  UKM of  Kaleng Lukis Lani  with the   exist method. And  the  planning  of  profit by 

the  method  which is  more profitable . 

 

Keywords : Production  Basic  price, Plan of  profit, Variabel Cost 
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